
Regulamin	Klubu	Kierowców	Samochodów	Ciężarowych	

§	1.	Postanowienia	ogólne	

1. Każdy kierowca samochodu ciężarowego korzystający z usług przewozowych Polskiej Żeglugi 
Bałtyckiej S.A. w Kołobrzegu, może zostać członkiem Klubu Kierowców Samochodów 
Ciężarowych linii Polferries (dalej: Klub).  

2. Organizatorem jest Polska Żegluga Bałtycka S.A. (dalej: PŻB SA) w Kołobrzegu przy ul. 
Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, KRS nr. 11871, www: polferries.pl. 

3. Przystępując do Klubu kierowca otrzymuje Kartę Klubu Kierowców (dalej: Karta). Karcie 
nadany jest indywidulany numer. Karta kierowcy jest imienna, uprawienia wynikające z jej 
stosowania przysługują wyłącznie osobie wskazanej na karcie. Karta kierowcy jest 
niezbywalna. Karta wydawana jest za pokwitowaniem jej odbioru.  

4. Na karcie kierowcy odnotowywany jest każdy przejazd liniami Polferries odbywający się 
pomiędzy portem wypłynięcia i docelowym.     

§	2.	Uprawnienia	wynikające	z	członkostwa	w	Klubie	Kierowców	

5. Po zrealizowaniu siedmiu potwierdzonych na Karcie Kierowcy przejazdów, kierowca nabywa 
prawo do nieodpłatnego nabycia towarów w sklepach lub barach Polferries znajdujących się 
na promie o wartości 70,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt złotych)  

6. Kierowcy przysługuje wyłącznie prawo do nieodpłatnego nabycia towarów, kierowcy nie 
przysługuje roszczenie o wypłatę  ekwiwalentu pieniężnego.     

7. Kierowca dokonuje nieodpłatnego nabycia towarów na podstawie Karty, w sposób 
jednorazowy w jednym sklepie lub barze.      

8. Karta kierowcy jest terminowa. Uprawnienia wynikające z jej posiadania mogą zostać 
zrealizowane w terminie 12 miesięcy od daty pierwszego przejazdu.  

§	3.	Reklamacje	

9. Reklamacje można składać na adres mailowy: klubkierowcow@polferries.pl 

10. PŻB SA rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji, chyba że 
bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin udzielenia odpowiedzi 
na reklamację.  

11. Skorzystanie przez kierowcę z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne. 

§	4.	Dane	osobowe	
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1. Administratorem danych osobowych kierowcy przystępującego do „Klubu Kierowców 
Samochodów Ciężarowych linii Polferries” jest Polska Żegluga Bałtycka S.A. (PŻB SA) z siedzibą 
w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Portowej 41, adres email: info@polferries.pl; tel.094 35 52102 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, do którego kierowca może zwracać się z 
pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania jego danych to: 
iod@polferries.pl.  

3. Dane osobowe kierowcy PŻB SA otrzymuje bezpośrednio od kierowcy. 
4. Podanie danych osobowych przez kierowcę jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia 

do Klubu. 
5. Zakres przekazanych przez kierowcę danych obejmuje: imię i nazwisko, data przejazdu, relacja 

(trasa), nr biletu, nr telefonu, email. Obowiązkowe są jednak tylko: imię i nazwisko, data 
przejazdu, relacja (trasa), nr biletu. 

6. Jeżeli kierowca wyrazi zgodę na wykorzystanie numeru telefonicznego (poprzez wysłanie sms) 
lub adresu email ma ona charakter dobrowolny i nie wpływa na możliwość przystąpienia do 
Klubu – niepodanie nr telefonu i/ lub adresu email oznacza brak zgody na przesłanie sms lub 
email z informacją handlową na temat członkostwa w Klubie. 

7. Dane osobowe kierowcy przetwarzane są w celu: 
a) realizacji umowy na podstawie zaakceptowanego przez kierowcę niniejszego Regulaminu i 

rozliczania zebranych Kart, i wymiany ich na towary. Dane te przetwarzane są przez czas 
obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres rozliczeń podatkowo-księgowych (5 
lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe do momentu 
przedawnienia się zobowiązań podatkowych) oraz przez okres,  w którym możliwe jest 
powstanie ewentualnych roszczeń z nią związanych (tj. przez okres przedawnienia roszczeń - 3 
lata). 

b) rozpatrywania reklamacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PŻB SA; 
c) w przypadku wyrażonej zgody, PŻB SA będzie mogła przesyłać informacje i oferty dotyczące 

członkostwa kierowcy w Klubie. Dane będą przechowywane do czasu wycofania przez 
kierowcę zgody.  

8. Dane osobowe kierowcy mogą być udostępniane innym podmiotom z grupy kapitałowej PŻB 
SA do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu PŻB SA. Dane osobowe kierowcy 
mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe kierowcy na zlecenie 
PŻB SA, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe kierowcy na podstawie 
umowy zawartej z PŻB SA i wyłącznie zgodnie z poleceniami PŻB SA oraz pod warunkiem 
zachowania tajemnicy. Dane osobowe kierowcy mogą być przekazywane także innym 
odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym. 

9. Dane osobowe kierowcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

10. PŻB SA nie podejmuje czynności polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu. 

11. Kierowcy przysługują następujące prawa: 
a) dostępu do danych; 
b) sprostowania danych w przypadku, w którym dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
c) usunięcia danych w przypadku, w którym dane nie są już niezbędne do celów, dla których 

zostały zebrane przez PŻB SA; kierowca zgłosi uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych 
danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu 
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 

d) ograniczenia przetwarzania danych: gdy dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający PŻB 
SA sprawdzić prawidłowość danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale 
kierowca nie będzie chciał, aby zostały usunięte; dane kierowcy nie są już potrzebne PŻB SA, 
ale mogą być potrzebne kierowcy do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub kierowca wniesie 
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sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione 
podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych 
osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu i/lub dla celów 
statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez kierowcę szczególną sytuację oraz w 
sytuacji, gdy dane osobowe kierowcy przetwarzane są na potrzeby markehngu 
bezpośredniego. 

f) wycofania udzielonych zgód przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

g) żądania przeniesienia danych osobowych.  
12. Kierowcy przysługuje także prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych 

osobowych przez PŻB SA do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

§	4.	Postanowienia	końcowe	

12. PŻB SA przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu.  

13. Przystąpienie do Klubu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, 
który dostępny jest w recepcji promu oraz na stronie internetowej Organizatora 
www.polferries.pl 

14. Ewentualne spory Strony będą rozwiązywały w pierwszej kolejności na drodze polubownej, 
Sądem właściwym jest Sąd w Kołobrzegu lub Koszalinie.  


